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§ 57 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott godkänner dagordningen.                          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

godkänna dagordningen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott beslutat så.                    
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§ 58 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott väljer Simon Bring (SD) 

som justerare.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bodil Fager Bergkvist (S) föreslår att välja Simon Bring (SD).      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

välja Simon Bring (SD) som justerare.                       

       



 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-05 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 59 Dnr 2020-000425  

Ansökan om bidrag Film i glasrikets filmfestival 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att godkänna 

bidrag till Film i Glasriket filmfestival om 15 000 kronor.            

Sammanfattning av ärendet 

Film i Glasriket sker 15 000kr för filmfestival som kommer att ske på 

biografer runt om i Glasriket. I Uppvidinge bland annat i Fröseke och 

Norrhult.  

Uppvidinge är bland de biograftätaste kommunerna i södra Sverige och bio 

är ett kärt nöje hos våra medborgare. En filmfestival befäster intresset 

ytterligare och därför är avdelningen mycket angelägna om att ha ett 

fortsatt stöd till biograferna, som också drabbats mycket hårt av pandemin 

med uteblivna intäkter.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom kultur- och fritidsavdelningens rambudget.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Ansökan Film i Glasriket 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Film i Glasriket   
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§ 60 Dnr 2020-000412  

Förfrågan om coronastöd PRO Lenhovda 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskottet beslutar att godkänna 

extra verksamhetsbidrag till PRO Lenhovda om 10 000 kronor.            

Sammanfattning av ärendet 

PRO Lenhovda ansöker om extra verksamhetsbidrag om 20 000kr. Detta för 

att täcka uteblivna intäkter i samband med pandemin som just nu råder.  

Föreningen uppger att man bland annat tappat intäkter på bingo, 

studiecirklar, danser, sång och musik. Dessutom har inga uthyrningar 

kunnat ske under perioden, vilket gett ett avsevärt tapp på intäktssidan.  

Pensionärsföreningarna är en mycket viktig mötesplats för äldre och står för 

många viktiga sociala kontakter, ibland de enda för äldre. Det är därför av 

yttersta vikt att dessa får leva kvar även under och efter pandemin. Det 

finns budgetmedel kvar för verksamhetsområdet pensionärsföreningar och 

därför tillstyrker kultur- och fritidsavdelningen PRO Lenhovdas ansökan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom driftsbudget för pensionärsföreningar.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kultur- och föreningsutskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Ansökan PRO Lenhovda 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen 

PRO Lenhovda   
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§ 61 Dnr 2020-000227  

Investeringsbidrag fritidsföreningar 2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att fördela 2021 

års anslag enligt förslag till fördelning, förutsatt att budget för det beslutas i 

kommunfullmäktige. 

Beslutet att bevilja bidrag till Norrhults bollklubb bidrag retroaktivt är ett ej 

prejudicerande beslut, vilket i detta fallet innebär att beslutet att bevilja 

bidrag retroaktivt inte är vägledande för framtida beslut.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun fördelar investeringsbidrag till föreningar inom idrott 

och fritid för nya investeringar men även större reparationer enligt antagna 

normer.  Bidraget avser föreningsägda eller kommunägda lokaler och 

anläggningar samt hyrda anläggningar med hyrestid > 10 år.  

Anslaget beviljas ansökningar som ska vara avslutade senast 2022-12-31.  

Se bilagan investeringsbidrag 2020-2021 sammanställning och förslag för 

fullständig information om totalkostnad för projekt samt anteckningar till 

förslag till beslut. 

Förslag till beslut att bevilja Norrhults bollklubb bidrag retroaktivt är ej 

prejudicerande inför kommande ansökningar och beslut gällande 

investeringsbidrag. Beloppets storlek är under förutsättning att föreningen 

skickar in underlag som stödjer de kostnader man säger sig ha haft. 

Bidraget till Norrhults bollklubb ges enbart till kameror ex. moms, och ej till 

arbete, installation och liknande. 

 

Förening Objekt Sökt 

belopp 

Förslag till 

beslut 

Lenhovda hästsportklubb Byte ridhusunderlag 93 125 77 788 

Älghults idrottsförening Renovering klubbstuga 37 500 24 710 

 Byte tak Ekensvi 7 886 5 212 

 Högtalaranläggning 25 000 0 
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 Multiarena 50 000 Se ärende 

2020-000375 

Equmenia Norrhult 2 nya ytterdörrar 17 724 12 407 

Lenhovda Idrottsförening Totalt 1 510 600  

 Innemiljö  126 000 

 Belysning  70 000 

 Tak ishall   

 Asfalt   

 Åtgärder efter energianalys  21 000 

 Bergvärme   

Lenhovda IF ansökan 2 Padelbanor och utegym  175 000 

Åseda ryttarförening Ridhusunderlag 10 064 14 090 

 Skyddsutrustning och redskap   

Åseda Idrottsförening Skärmtak 37 500 26 500 

 Renovering bro 112 500 78 750 

Norrhults bollklubb Kameraövervakning 30 000  Max 20 000 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom föreslagen budget för 2020. Förslag till beslut är förutsatt att 

budget beslutas i kommunfullmäktige.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på tillägg till första meningen i beslutsatsen 

med att fördelningen av investeringsbidrag sker förutsatt att budget för det 

beslutas i kommunfullmäktige, samt att i andra meningen i beslutssatsen 

lägga till förklaring av prejudicerande beslut, vilket i detta fallet innebär att 

beslutet att bevilja bidrag retroaktivt inte är vägledande för framtida beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut med 
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tillägg för Margareta Schlees (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

kultur- och fritidsavdelning beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar 

Sammanställning investeringsbidrag 

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 62 Dnr 2020-000375  

Bidrag Multiarena Älghults IF 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskottet beslutar att: 

- Rikta om investeringsbidrag på 46000 kronor som finns beviljade till 

Älghults idrottsförening att bygga ett utegym och byta tak vid 

Ekensvi till kommunens delfinansiering av en multiarena i Älghult.  

- Använda 4000 kronor av det överskott som finns för 

Investeringsbidrag 2020 (Dnr 2019-000190) till kommunens 

delfinansiering av multiarenan i Älghult.            

Sammanfattning av ärendet 

Älghults idrottsförening har tidigare haft 50 000 beviljat i bidrag till en 

multiarena. Då detta bidrag varit giltigt endast till och med 2019-12-31 är 

beslutet ej längre giltigt och föreningen har inkommit med en ny ansökan 

inför perioden 2021-2022.  

 

2019 ansökte man om förlängning av tidigare beslutade investeringsbidrag 

för utegym och nytt plasttak vid Ekensvi och fick beviljat att förlänga detta 

ytterligare ett år, till 2020-12-31. Dessa investeringar är ännu ej genomförda 

och för att kunna bygga multiarenan på detta året ansöker man nu om att 

rikta om det bidraget till multiarenan istället.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget för investeringsbidrag 2020 46000 kronor av de bidrag 

föreningen ansökte om förlängning till 2020-12-31 samt 4000 av det 

överskott som finns för investeringsbidrag 2020 (dnr. 2019-000190).            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag till Multiarena 
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Protokoll KFU 2020-08-27 §53 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Älghults idrottsförening 

Kultur- och fritidsavdelningen.   
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§ 63 Dnr 2020-000447  

Kulturstipendium 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att tilldela  

Kulturstipendium 2020.            

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin kommer prisutdelningen ske under ett 

av fullmäktiges sammanträden 2021. Prispengarna kommer att delas ut 

under 2020. 

Uppvidinge kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och utveckla en 

förtjänstfull verksamhet inom kulturområdet. Stipendiet delas ut till en 

person boende i, eller med nära anknytning till kommunen och som vill 

ytterligare förkovra sig inom sitt område.  

Stipendiesumman uppgår till ett belopp av 12 000 kronor. 

Allmänheten har möjlighet att förslå kandidater, enskilda kan själva ansöka 

om stipendium, vidare har utskottets ledamöter möjlighet att föreslå 

mottagare till stipendiet. 

Stipendiet delas ut en gång till samma person. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom driftbudget.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att välja  som mottagare av 

kulturstipendium 2020.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens kultur och föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Nomineringar 
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Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Stipendiat 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 64 Dnr 2020-000442  

Kulturpris 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att tilldela 

 och Uppvidinge fågelklubb Kulturpris 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin kommer prisutdelningen ske under ett 

av fullmäktiges sammanträden 2021. Prispengarna kommer att delas ut 

under 2020. 

Uppvidinge kommuns kulturpris är en uppmuntran men även ett tack till 

kulturintresserade som har bedrivit och/eller bedriver en värdefull 

kulturgärning i kommunen. 

Allmänheten har möjlighet att föreslå kandidater, enskilda kan ansöka om 

priser och utskottets ledamöter har möjlighet att föreslå mottagare av priset. 

Kulturpriset består av en hedersgåva, och delas ut en gång till samma 

person.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom driftbudget.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att välja  och Uppvidinge 

fågelklubb som mottagare av Kulturpris 2020.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Nomineringar 

Tjänsteskrivelse  
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Beslutet skickas till 

Pristagare 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 65 Dnr 2020-000443  

Fritidsstipendium 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att tilldela  

 Fritidsstipendium 2020.    

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bodil Fager-Bergkvist (S) i handläggningen av 

detta ärende.         

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin kommer prisutdelningen ske under ett 

av fullmäktiges sammanträden 2021. Prispengarna kommer att delas ut 

under 2020. 

Uppvidinge kommuns fritidsstipendium är riktat framförallt till ungdomar 

som vill förkovra sig inom sin idrott, som aktiv, ledare eller funktionär. 

Även i övrigt verksamma ungdomar inom fritidssektorn kan få stipendiet. 

Stipendiesumman uppgår till ett belopp av 10 000 kronor. 

Stipendiet delas endast ut en gång till samma person  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom driftbudget.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar på att välja  som mottagare av 

Fritidsstipendium 2020.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Nomineringar 
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Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Stipendiat  

Kultur- och fritidsavdelningen      
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§ 66 Dnr 2020-000444  

Fritidspris 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att tilldela  

, Åseda, samt och , Fröseke, 

Fritidspris 2020.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Bodil Fager-Bergkvist (S) i handläggningen av 

detta ärende.         

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin kommer prisutdelningen ske under ett 

av fullmäktiges sammanträden 2021. Prispengarna kommer att delas ut 

under 2020. 

Uppvidinge kommuns fritidspris delas ut till föreningar, ledare och aktiva 

inom föreningarna som har gjort en förtjänstfull insats inom fritidssektorn i 

kommunen. 

Allmänheten har möjlighet att föreslå kandidater, enskilda kan ansöka om 

priser och utskottets ledamöter har möjlighet att föreslå mottagare av priset. 

Fritidspriset består av en hedersgåva, och delas endast ut en gång till 

samma person.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom driftbudget.       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att , samt  och 

 tilldelas Fritidspris 2020.   

Mikaela Gross (-) yrkar att man ska se över möjligheterna att köpa in 

priserna inom Uppvidinge kommun.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och med Mikaela 

Gross (-) yrkande och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Nomineringar 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Pristagare 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 67 Dnr 2020-000446  

Kulturlandskapspris 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att tilldela familjen 

 Kulturlandskapspris 2020.            

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin kommer prisutdelningen ske under ett 

av fullmäktiges sammanträden 2021. Prispengarna kommer att delas ut 

under 2020. 

Uppvidinge kommuns kulturlandskapspris utdelas som tack för värdefullt 

arbete med att hålla landskapet med hagar, ängar, gärdesgårdar och 

odlingsrösen öppet. Det småskaliga lantbruket har format kulturlandskapet 

i vår kommun och utmärkande är de öppna gläntorna med i många fall 

sällsynt flora. Kommunstyrelsen vill därför stödja och uppmuntra de 

insatser som görs för att bevara kulturlandskapet för kommande 

generationer. 

Priset tilldelas person som äger eller på annat sätt har ansvaret för mark i 

Uppvidinge kommun och som på ett attraktivt sätt genom ängsslåtter, 

lämplig djurhållning, välskötta härnader, medveten omsorg som flora och 

mera bidrar till att bevara det öppna kulturlandskapet. 

Priset är i första hand en hedersbetygelse och utgörs av ett diplom och skylt 

anbringas vid området. 

Priset beslutas av kultur och föreningsutskottet efter förslag från 

hembygdsföreningarna, inkomna nomineringar samt efter samråd med 

kommunens ansvarige för skogliga frågor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom driftbudget.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att välja familjen som mottagare av 

Kulturlandskapspris 2020.    
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkanden och finner att 

kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Nomineringar 

Tjänsteskrivelse  

Beslutet skickas till 

Pristagare 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 68 Dnr 2020-000445  

Byggnadsvårdspris 2020 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att tilldela 

 och  Byggnadsvårdspris 2020.              

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av coronapandemin kommer prisutdelningen ske under ett 

av fullmäktiges sammanträden 2021. Prispengarna kommer att delas ut 

under 2020. 

Urvalskriterier för priset: Samtliga under föregående/pågående år 

genomförda renoveringar kan komma i fråga. Likaså uppmärksammas 

omsorgsfull vård av speciella byggnader i kommunen. 

Bedömningskriterier: Byggnadsantikvariska metoder och 

ursprungliga/tidstypiska material. Renoveringen ska vara estetiskt 

tilltalande och fastighetens ursprungliga utseende och värde bibehålles så 

långt som möjligt. 

Vem som vill är välkommen att inkomma med förslag. Kommunstyrelsens 

kultur- och föreningsutskott beslutar om pristagare. Förslag till beslut om 

pristagare tas fram av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har även rätt att 

nominera egna förslag till pristagare. Priset består av ett diplom och en 

minnesplåt att fästa på fastigheten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom driftbudget     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att välja  och     

som mottagare av Byggnadsvårdspris 2020.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Inkomna nomineringar 

Tjänsteskrivelse   

Beslutet skickas till 

Pristagare 

Kultur- och fritidsavdelningen   
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§ 69 Dnr 2020-000364  

Projektansökan Korpen Åseda för 2020-2021 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskottet beslutar:  

- Att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.  

- Att föreslå kommunstyrelsen att remittera ärendet till 

Samhällsserviceförvaltningen för att tillsammans med 

Ekonomiavdelningen ta fram ekonomiska förutsättningar för att 

kunna delfinansiera projektet och återkomma till kommunstyrelsen i 

december för beslut.             

Sammanfattning av ärendet 

Korpen Åseda ansöker om totalt 194,000kr för ett projekt som syftar till att 

minska otryggheten för unga, att öka integrationen och att minska den 

sociala oron man upplever i framförallt Åseda. Detta mot bakgrund mot 

den knivskärning som inträffade i Åseda för några veckor sedan. Projektet 

delfinansieras enligt ansökan av integrationsmedel från RF-SISU Småland.  

Föreningen har gjort en gedigen analys av de samhällsproblem som de 

möter i sin vardag då de möter utsatta ungdomar i olika verksamheter. 

Kultur- och fritidsavdelningens egna fritidsgårdsutredning, framtagen för 

ett år sedan, stödjer denna analys. I kontakten med vår avdelning har de 

tillsammans med oss utvecklat sin projektansökan, som vi bedömer nu vara 

fullt tillräcklig. Dock saknas medel för att kunna genomföra den. Att just 

kunna genomföra den, att öka antalet positiva mötesplatser för unga, att 

skapa sysselsättning, där även andra delar ingår som exempelvis 

föreningskunskap, läxläsning, jobbsökande, CV-skrivande med mera är en 

beprövad metod som används på många ställen i världen där det finns 

social oro och problem.  

Kultur- och fritidsavdelningen har dock inga egna medel kvar i budget för 

att kunna stödja satsningen full ut.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inte inom kultur- och fritidsavdelningens driftsbudget.             
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan besluta så.           

Beslutsunderlag 

Ansökan Korpen Åseda  

Tjänsteskrivelse 2020-10-29  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen  

Samhälsserviceförvaltningen  

Korpen Åseda     
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§ 70 Dnr 2020-000390  

Hälsa och friskvård 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar:  

- Att budgeten för Hälsans Hus omdisponeras så att 150 000 kr förs 

över till HR-avdelningen för köp av tjänster på Hälsans Hus.  

- Att föra över övriga medel till driftsbidrag fritidsanläggningar. 

- Att godkänna driftsbidrag om 500 000 kr till Hälsans Hus med 

hänvisning till simhallens allmänintresse.            

Sammanfattning av ärendet 

Bad och simning är något de flesta av oss finner rogivande och verkar 

hälsofrämjande. En del tycker om att bada för lekens skull, andra för att 

motionera och ytterligare några för att tävla. Gemensamt för alla kategorier 

är att simkunnighet är avgörande för att aktiviteterna ska kunna 

genomföras på ett säkert och tryggt sätt. 74 personer har hittills avlidit 

genom drunkning i Sverige1. Behovet av simundervisning och 

säkerhetsutbildning i samband med vattenaktiviteter är alltså fortsatt stort. I 

varje kommun arrangeras årligen utbildning, antingen inomhus eller 

utomhus i sjö och hav. Utbildningarna i simkunnighet och vattensäkerhet 

utförs i regel av tredje part, antingen ett simsällskap eller närliggande 

verksamhet. För kommunernas del ligger allmänintresset i att faciliteter 

finns för sådana utbildningar att hållas i. En simhall kan ur det perspektivet 

anses uppfylla kriteriet för allmänintresset, likaså att man genom tillgång 

till badanläggning i kommunen också säkrar upp att skolan kan ha bokade 

tider i simhallen under hela året utan att avsevärda reskostnader behöver 

uppstå. Driftsbidrag är då det gängse sättet att, gentemot ett privatägt 

företag, upprätthålla det allmänintresset i det fall kommunen ej äger 

och/eller ansvarar för driften av anläggningen.  

 

I Uppvidinge kommun finns enbart inomhusbassäng i Hälsans Hus i Åseda 

med fyra banor á 25m samt barnbassäng. Närmaste bad är i Virserum 

 
1 Svenska Livräddningssällskapet: 

https://svenskalivraddningssallskapet.se/sakerhet/drunkningsstatistik 
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(12,5x6m, vilket kan anses vara för litet för skolbesök), Vetlanda, Växjö och 

Nybro. Att göra klassbesök till simhall utanför kommunen riskerar då att 

allvarligt hämma tillgången till bad och simträning.   

Ekonomiska konsekvenser 

Verksamhet 31210 utökas med 500 000kr vilket belastar verksamhet 37500 

150 000 kr förs över från verksamhet 37500 till HR-avdelningen 

Verksamhet 37500 avslutas.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar att göra tillägg i avslutningen av första 

beslutspunkten med ”... på Hälsans hus”.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

besluta i enlighet med kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut 

med tillägg för Margareta Schlees (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskottet beslutat så.             

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-chef  

Presidieskrivelse kommunstyrelsen   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

HR-avdelningen  

Kommunstyrelsen    
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§ 71 Dnr 2020-000370  

Kultur- och fritidschefen informerar 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts 
beslut 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar att godkänna 

informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidschefen informerar om:  

- MBL-förhandlingar för minskning av bibliotekspersonal är avslutad.  

- Kommunen har haft representanter som har besökt Ridklubbarna i 

Åseda och Lenhovda.  

- Coronaanpassningar i kultur- och fritidsavdelningens verksamhet, 

bland annat i förhållande till personalens säkerhet.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan 

godkänna informationen och finner att kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott har beslutat så.                      

      




